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Hur mäts löneskillnader?
Innan man kan börja diskutera lönegapets stor-
lek och bakomliggande orsaker är det viktigt att 
förstå hur lönegapet mäts. Kvinnors löner är i 
genomsnitt ungefär 80 procent av männens. Ett 
annat sätt att uttrycka detta är att säga att löne-
gapet är 20 procent. Lönegapet anger hur myck-
et lägre den genomsnittliga lönen för kvinnor är 
jämfört med män. Löneskillnader kan även mä-
tas genom att jämföra medianlöner istället för 
genomsnittliga löner. Det enklaste sättet att för-
stå medianlöner är att föreställa sig att man ut-
gående från lönens storlek ställer upp alla kvin-
nor i ett led så att individen med den lägsta lö-
nen står längst till vänster och individen med 
den högsta lönen står längst till höger. Sedan 
väljer man kvinnan som befinner sig precis i 
mitten av ledet och frågar hennes lön.

Samma sak görs sedan med männen och lö-
neskillnaden beskriver jämförelsen av den mit-
tersta mannen och den mittersta kvinnan. Medi-
anlöner påverkas inte i samma mån av extrem-
värden som genomsnittslöner gör och därmed 
tenderar mått som baserar sig på genomsnittliga 
löner att visa ett större lönegap. Orsaken till det-
ta är att höginkomsttagare drar upp den genom-
snittliga lönen medan de inte påverkar median-
en. Givet att andelen män bland höginkomstta-
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gare är större än andelen kvinnor, är löneskill-
naderna större då lönegapet mäts med genom-
snittliga löner.

Förutom att skilja mellan genomsnittliga lö-
ner och medianlöner är det viktigt att vara med-
veten om vilka individers löner som ingår i ett 
specifikt mått. Löneskillnadernas storlek varie-
rar beroende på om man jämför heltidsanställda 
eller deltidsanställda arbetstagare och om man 
beaktar löner för ordinarie arbetstid eller även 
inkluderar övertidsarbete och olika tillägg. Som 
exempel på variationen kan man nämna löner 
för heltidsanställda och deltidsanställda. Anta-
let arbetade timmar för deltidsanställda är läg-
re jämfört med personer som arbetar heltid, vil-
ket gör att även inkomsterna för deltidsanställ-
da är lägre.

Då andelen kvinnor som arbetar deltid en-
ligt Statistikcentralen är över 20 procent med-
an männens motsvarande andel är omkring 10 
procent påverkas även lönegapets storlek bero-
ende på om deltidsanställda inkluderas i måttet 
eller inte. Lönegap som baserar sig på löner för 
heltidsanställda är mindre än lönegap som ba-
serar sig på löner för både heltids- och deltids-
anställda. 

Situationen i Finland
Som tidigare konstaterats, finns det en rad oli-
ka mått för löneskillnader vars storlek varierar 
beroende på vilka individers löner som ingår i 
måttet. Gällande löneskillnadernas storlek i Fin-
land är det naturligast att börja från ett mått som 
beskriver situationen på aggregerad nivå, utan 
begränsningar för anställningsförhållandets ka-
raktär eller mängden arbetade timmar. Baserat 
på Pensionsskyddscentralens mått, som grun-
dar sig på genomsnittliga löner för alla arbetsta-
gare som täcks av arbetspensionssystemet, var 
lönegapet 24,7 procent år 2018. Om man räknar 
lönegapet utgående från medianlöner istället för 
genomsnittliga löner var lönegapet 20,2 procent.   

Ett annat mått som ofta används för lönega-
pet är Statistikcentralens mått som grundar sig 
på löner för heltidsanställda arbetstagare. Enligt 
detta mått var lönegapet 16,6 procent år 2018. 
Skillnaderna i Statistikcentralens och Pensions-
skyddscentralens mått kan förklaras med att Sta-
tistikcentralens mått enbart omfattar heltidsan-
ställda arbetstagare. Då andelen kvinnor som 
jobbar deltid är större än andelen män, är lö-
negapet större i Pensionsskyddscentralens mått 
som även omfattar personer som är anställda på 
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deltid. En annan skillnad är att Statistikcentra-
lens mått utesluter personer som arbetar i före-
tag med mindre än fem anställda, medan Pen-
sionsskyddscentralens mått omfattar en större 
del av arbetstagarna. 

De mått som presenterats hittills har baserat 
sig på månadslöner. En del av löneskillnaderna 
förklaras av att kvinnor jobbar färre timmar än 
män. Genom att jämföra genomsnittliga timlö-
ner kan man kontrollera för skillnader i mäng-
den arbetade timmar. Då lönegapet räknas ut 
baserat på timlöner sjunker det till 15,6 procent. 
För att få en uppfattning av löneskillnader för 
män och kvinnor som utför samma typ av arbe-
te, kan man begränsa sig till arbetstagare inom 
samma yrkeskategori. Då minskar lönegapet till 
ungefär 8 procent. Vidare kan man jämföra lö-
nerna för arbetstagare som har samma yrkesbe-
nämning och jobbar inom samma företag, samt 
utesluta skifttillägg. Lönegapet minskar då yt-
terligare till cirka 3 procent enligt uppgifter från 
Statistikcentralen. Tabell 1 sammanfattar olika 
sätt att mäta löner samt hur stort lönegapet är i 
respektive fall. 

Hur förklaras löneskillnaderna?
Hittills har vi konstaterat att det aggregerade lö-
negapet dels kan förklaras av att andelen kvin-
nor som jobbar deltid är högre än andelen män 
och att män i genomsnitt jobbar fler timmar än 
kvinnor. För att återgå till den tidigare tabellen, 
minskar lönegapet avsevärt då man jämför per-
soner som tillhör samma yrkeskategori och löne-

skillnaden blir ännu mindre om personerna har 
samma yrkesbeteckning och arbetsgivare.

Med andra ord förklarar segregering på ar-
betsmarknaden en stor del av lönegapet. Begrep-
pet segregering syftar på att kvinnor och män 
har olika arbetsuppgifter och jobbar dels inom 
olika branscher. Då lönenivån i kvinnodomine-
rade yrken är lägre än lönenivån i mansdomine-
rade yrken, sänks den genomsnittliga lönen för 
kvinnor i förhållande till män. Yrken inom vård 
och omsorg är exempel på kvinnodominerade 
yrken, medan de flesta som arbetar inom bygg-
verksamhet och transport är män. Figur 1 illus-
trerar hur andelen män och kvinnor fördelar sig 
över olika näringsgrenar.

Då man kontrollerar för typen av anställning, 
yrkeskategori, yrkesbeteckning, arbetsgivare och 
skifttillägg återstår ett lönegap på cirka 3 pro-
cent. Man kan då fråga sig vad det resterande 
gapet beror på. En möjlig förklaring är att det 

”Begreppet segregering syftar på att kvin-
nor och män har olika arbetsuppgifter 
och jobbar dels inom olika branscher. Då 
lönenivån i kvinnodominerade yrken är 
lägre än lönenivån i mansdominerade 
yrken, sänks den genomsnittliga lönen 
för kvinnor i förhållande till män.”

Tabell 1: Olika mått för lönegapet baserat på uppgifter för år 2018 och avrun-
dat till närmaste heltal. Källor: Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen.
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inom yrkesbeteckningar kan finnas olika nivå-
er av komplexitet och därmed olika lönenivå-
er som inte går att urskilja från tillgängligt da-
ta. Skillnader i arbetserfarenhet kan också för-
klara en del av löneskillnaderna. Kvinnor stan-
nar ofta hemma med barnen under längre peri-
oder, vilket minskar på mängden arbetserfaren-
het i förhållandet till män. Diskriminering base-
rat på kön är också en möjlig förklaring som in-
te bör uteslutas. I praktiken är diskriminering 
svårt att mäta och därför bör man vara försik-
tig med att dra alltför snabba slutsatser om att 
det oförklarliga gapet automatiskt skulle bero på 
diskriminering. 

Givet att segregering på arbetsmarknaden är 
den största enskilda orsaken till löneskillnader-
na, är det på sin plats att diskutera varför kvin-
nor och män i så hög grad söker sig till olika 
branscher och arbetsuppgifter. Stereotypier och 
sociala normer styr i viss mån individers val av 
studieinriktning, vilket senare resulterar i seg-
regering på arbetsmarknaden. En annan viktig 
aspekt är att föräldraskap i många fall påverkar 
kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och 
påverkar den framtida karriärutvecklingen. 

Exempelvis kan kvinnor välja yrken och ar-
betsuppgifter som lättare går att kombinera med 
familjelivet, men samtidigt är sämre betalda. En 
potentiell förklaring till den låga andelen kvin-
nor i ledarpositioner är att en del kvinnor med-
vetet trappar ner sin karriär för att möjliggöra 
kombinationen av familj och arbete (se t.ex. Ejr-
næs & Kunze, 2013). Detta bidrar i sin tur till 
en segregering av arbetsuppgifter mellan könen 

och bidrar till lönegapet. Förutom att föräldra-
skap påverkar kvinnors arbetsmarknadsbeslut 
och karriärutveckling kan det även i viss mån 
förklara den stora andelen kvinnor som arbe-
tar deltid.

Betydelsen av föräldraskap 
Familjebildning tenderar ha olika effekter på ar-
betsmarknadssituationen för kvinnor och män. 
Normen är att kvinnor stannar hemma med 
barnen för betydligt längre tidsperioder, medan 
männen ofta endast använder en liten del av fa-
miljeledigheterna. Det att uppehåll i arbetslivet 
är så mycket vanligare för kvinnor har onekli-
gen en inverkan på deras arbetsmarknadssitua-
tion. Den forskning inom nationalekonomi som 
undersöker löneskillnader har under de senas-
te åren fäst allt större uppmärksamhet vid be-
tydelsen av föräldraskap. Löneskillnaderna för 
kvinnor och män med barn har visat sig vara 
betydligt större än löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor utan barn (se t.ex. Bertrand et al., 
2010). Forskning visar att det första barnets föd-
sel har en betydande och långvarig negativ ef-
fekt på kvinnornas lönenivå, medan männens 
lönenivå inte påverkas märkbart (Kleven et al., 
2019; Angelov et al., 2016). Anmärkningsvärt är 
att kvinnorna inte ens på längre sikt tar sig upp 
till samma lönenivå som de haft innan barnets 
födsel.

Figur 2 illustrerar den totala bruttolönens ut-
veckling för föräldrar i Danmark och visar kon-
kret vilken effekt barnets födsel har på löneut-
vecklingen. X-axeln visar tidpunkten i förhållan-

Figur 1 : Andelen sysselsatta män och kvinnor enligt näringsgren och kön. 
Källa: Statistikcentralen.
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de till barnets födsel så att –5 syftar på fem år 
innan och 10 syftar på tio år efter barnets födsel. 
Den röda linjen anger tidpunkten då det första 
barnet föds. Y-axeln mäter lönenivån i förhållan-
de till ett år innan barnets födsel (t = –1). Den 
svarta linjen i grafen anger kvinnans löneutveck-
ling i förhållande till den hypotetiska situationen 
att man inte skulle ha fått barn. 

Från grafen ser man att kvinnors lönenivå är 
30 procent lägre ett år efter barnets födsel. Un-
der de följande åren förblir lönenivån ungefär 
20 procent lägre än vad den skulle ha varit ut-
an barnets födsel. Det bör noteras att kurvorna 
även omfattar effekten av eventuella andra barn 
som föds under den observerade tidsperioden. 
Därmed kan man tänka sig att kurvan visar en 
uppskattning av hur föräldraskap i genomsnitt 
påverkar kvinnornas löneutveckling.

Från grafen ser man också att männens löne-
utveckling (gråa linjen), till skillnad från kvin-

nornas löneutveckling, inte märkbart påverkas 
av barnets födsel. Skillnaden mellan kvinnornas 
och männens löneutveckling, det vill säga gapet 
mellan den svarta och gråa linjen har i littera-
turen fått benämningen ”boten för barn” (eng. 
child penalty). Begreppet syftar på hur många 
procent lägre kvinnans lönenivå är jämfört med 
mannens, som en följd av att man får barn. Den 
långsiktiga effekten av barn definieras i studien 
som den genomsnittliga ”boten för barn” fem till 
tio år efter barnets födsel.

Enligt Kleven et al. (2019a) är den långsikti-
ga effekten av barn 26 procent i Sverige och 21 
procent i Danmark. Sieppi och Pehkonen (2019) 
rapporterar en långsiktig effekt på 25 procent ba-
serat på finskt data. Med andra ord har föräldra-
skapet en sådan effekt att de finländska kvinnor 
som får barn har 25 procent lägre lönenivå än 
de män som får barn. Anmärkningsvärt är ock-
så att den så kallade ”boten för barn” i Danmark 
är omkring 20 procent ännu 20 år efter att bar-
net fötts. Detta tyder på att den negativa effekten 
på kvinnornas lönenivå är stor och bestående. 

Kvinnornas lönenivå sjunker efter det första 
barnets födsel eftersom kvinnornas deltagan-
de på arbetsmarknaden sjunker, mängden ar-
betade timmar minskar och sannolikheten för 
att kvinnor jobbar inom den offentliga sektorn 
ökar (Kleven et al., 2019; Angelov et al., 2016). 
Kvinnorna får sämre lön än tidigare på grund av 
att de jobbar deltid eller i uppgifter som är säm-
re avlönade. Männen kan fortsätta jobba i mot-
svarande arbetsuppgifter som innan barnets föd-
sel, vilket gör att deras löneutveckling inte på-
verkas som en följd av föräldraskapet. Skillna-
derna i löneutvecklingen beror på att skötandet 
av barn är ojämlikt fördelad mellan föräldrarna 
och att kvinnorna därmed anpassar sitt beteen-
de på arbetsmarknaden som en följd av detta. 
Eftersom kvinnorna tenderar ha ett större an-
svar för skötandet av barn, kan de inte söka sig 
till samma arbetsuppgifter som männen, vilket 
syns i lönerna.

Stereotyp arbetsfördelning i hemmet
Tanken om att det är kvinnan som i första hand 
bör ta hand om barnen grundar sig i viss mån 
på specialisering inom familjen. Den ekonomis-
ka motiveringen för specialisering är att nyttan 

”Löneskillnaderna för kvinnor och män 
med barn har visat sig vara betydligt 

större än löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor utan barn. Forskning visar 

att det första barnets födsel har en bety-
dande och långvarig negativ e!ekt på 

kvinnornas lönenivå, medan männens 
lönenivå inte påverkas märkbart.”

Figur 2: Den relativa löneutvecklingen för män och 
kvinnor efter första barnets födsel. Källa: Kleven et al. 
(2019b).
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maximeras då parterna fokuserar på det som 
man har en komparativ fördel i och att man de-
lar på den gemensamma produktionen. Enligt 
Becker (1991) har kvinnor en komparativ fördel i 
att utföra hemarbete och ta hand om barn, med-
an män har en komparativ fördel i att arbeta. So-
ciala normer och stereotypier gällande arbetsför-
delningen i hemmet baserar sig säkert i viss mån 
på tankesättet om specialisering inom familjen. 
Även om det i teorin kan verka som en funge-
rande lösning, är det ändå ett faktum att denna 
typ av arbetsfördelning har långsiktiga effekter 
både för arbetsmarknadsval och för löneutveck-
lingen. Dessutom påverkas framtida pensioner. 

Då arbetsgivare förväntar sig att kvinnor har 
en högre sannolikhet för uppehåll i arbetslivet 
jämfört med män, ökar risken för statistisk dis-
kriminering. I detta sammanhang är logiken den 
att kvinnor i en viss ålder förväntas få barn och 
ha längre uppehåll i arbetslivet vilket gör dem 
mindre attraktiva i arbetsgivarens ögon. Från ar-
betsgivarens synvinkel är det kostsamt och tids-
krävande att ersätta arbetstagare vilket gör att 
kostnaderna kan överföras på kvinnorna i form 
av lägre löner eller helt enkelt genom att låta bli 
att anställa dem. Det är inte endast de kvinnor 
som får barn som löper risk för att bli diskrimi-
nerade, utan alla kvinnor i den ålder som för-
knippas med att få barn. 

Föräldraskap och uppehåll i arbetslivet påver-
kar också vilka arbetsuppgifter kvinnor placerar 
sig i och kan ytterligare öka arbetsmarknadsse-
gregeringen. Enligt Goldin (2014) söker sig kvin-
norna till mer ”familjevänliga” jobb i samband 
med familjebildning. Denna typ av jobb känne-
tecknas av möjligheten att jobba färre timmar, 
stanna hemma med barn då de är sjuka och vid 
behov kunna arbeta deltid.

Med andra ord söker sig kvinnor till en viss 
typ av arbetsuppgifter då de blir föräldrar. Det 
att man måste vara ”till hands” under vissa tider 
av dygnet försvårar ytterligare kombinationen 
av familj och arbete och utesluter en del arbets-
uppgifter som ofta är välbetalda (Goldin, 2014). 
Vidare har föräldraskapet en inverkan på speci-
ellt kvinnors karriärutveckling och möjligheter 
för avancemang. Enligt Kunze (2015) har kvin-
nor med barn en lägre sannolikhet att bli befor-
drade jämfört med kvinnor utan barn. Detta ty-

der på att föräldraskapet minskar kvinnors möj-
lighet för avancemang, vilket även bidrar till lö-
negapet.

Familjeledighetsreformens inverkan
Den planerade familjeledighetsreformen ökar 
det totala antalet dagpenningsdagar från nuva-
rande 12,7 månader till drygt 14 månader. En-
ligt den planerade modellen får båda föräldrarna 
en lika stor kvot på 164 dagpenningsdagar, varav 
69 dagar kan överföras från den ena föräldern till 
den andra. Dessutom får den gravida föräldern 
så kallad graviditetspenning i cirka en månad 
innan perioden för föräldrapenning börjar. Syftet 
med reformen av familjeledigheterna är bland 
annat att omsorgsansvaret för barn skall delas 
jämnare mellan båda föräldrarna. Man vill upp-
muntra papporna att ta ut en större del av famil-
jeledigheterna. Den långsiktiga målsättningen är 
att öka jämlikheten i arbetslivet och genom det-
ta minska skillnader i löner och pensioner. Den 
planerade reformen anges träda i kraft tidigast år 
2021.  (Social- och hälsovårdsministeriet)

Genom att införa öronmärkta dagpenningsda-
gar för båda föräldrarna vill regeringen ge inci-
tament för män att i större utsträckning använ-
da sina ledigheter. Vare sig den planerade famil-
jeledighetsreformen kommer att minska lönega-
pet eller inte beror på vilken effekt den har på 
fördelningen av familjeledigheterna. Det finns 
en rad olika faktorer som påverkar föräldrars be-
slut att fördela ledigheterna sinsemellan. Socia-
la normer och stereotypier påverkar samtidigt 
som merparten av föräldrarna har preferenser 
om att hellre stanna hemma eller fortsätta arbe-
ta. Även föräldrarnas situation på arbetsmark-
naden och lönenivån inverkar. Om exempelvis 
mannen tjänar betydligt mer anses det ofta själv-
klart att kvinnan använder merparten av ledig-
heterna. Det som ofta glöms bort är att långa 
uppehåll i arbetslivet märkbart påverkar fram-
tida pensioner.

Låt oss utgå ifrån att familjeledighetsreformen 
resulterar i en situation där fler män använder 
sina ledigheter och fördelningen av familjeledig-
heter mellan kvinnor och män blir jämnare. I en 
sådan situation kommer föräldraskapet inte att 
ha en lika stor effekt på kvinnornas arbetsmark-
nadsställning som tidigare. Som redan diskute-
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rats är den så kallade boten för barn ett resul-
tat av att kvinnor stannar utanför arbetsmark-
naden då de får barn, samtidigt som lönerna är 
sämre och en större andel jobbar inom den of-
fentliga sektorn. Karriärerna utvecklas på olika 
sätt för män och kvinnor i samband med föräld-
raskapet och kvinnor tenderar söka sig till mer 
familjevänliga arbetsuppgifter och jobba deltid 
efter att de får barn. 

Först och främst gör en mer jämlik fördelning 
av ledigheterna det möjligt för kvinnor att åter-
vända till arbetslivet tidigare. Vidare finns det ett 
direkt samband mellan fördelningen av familje-
ledigheter och föräldrarnas deltagande i skötan-
det av barn och hemarbete. En mer jämlik för-
delning av familjeledigheterna kunde göra bå-
da föräldrarna mer involverade i skötandet av 
barn under hela deras uppväxt. Detta kunde re-
sultera i en situation där kvinnor inte i lika hög 
grad byter till mer familjevänliga och lägre avlö-
nade arbetsuppgifter, vilket i sin tur kunde på-
verka både karriärutvecklingen och löneutveck-
lingen positivt.

Hemvårdsstödet har negativ e!ekt
Kännetecknande för den finländska familjepoli-
tiken är hemvårdsstödet som möjliggör att för-
äldern får stöd för att sköta barnet hemma upp 
till tre års ålder. Ungefär 90 procent av de fin-
ländska familjerna använder åtminstone en del 
av hemvårdsstödet och i 97 procent av fallen 
är det mamman som stannar hemma (Institutet 
för hälsa och välfärd). Forskning visar att dyli-
ka stöd ökar lönegapet eftersom de uppmuntrar 
till att sköta barn hemma istället för att använ-
da dagvård, vilket leder till ökad specialisering 
inom familjen och minskar kvinnors deltagande 
på arbetsmarknaden (Johnsen & Løken, 2015).

Enligt Kosonen (2014) har hemvårdsstödet en 
negativ effekt på kvinnornas arbetsmarknads-
deltagande i Finland. Jämfört med övriga nord-
iska länder, har Finland det mest generösa hem-
vårdssystemet och den minst subventionerade 
dagvården samtidigt som andelen kvinnor som 
har barn under tre år och jobbar är lägst (John-
sen & Løken, 2015). Detta sagt skulle en mer am-
bitiös familjeledighetsreform, som även omfattar 
hemvårdsstödet, potentiellt ha en större effekt 
på kvinnornas arbetsmarknadsställning och så-
ledes på löneskillnaderna.  ”Då arbetsgivare förväntar sig att 

både män och kvinnor stannar hemma 
i samband med att de får barn, minskar 
diskrimineringen baserat på kön. Idealet 

är att män skulle använda sina 
familjeledigheter i motsvarande grad 

som kvinnorna.”

En mer jämlik fördelning av familjeledighe-
terna minskar också möjligheterna för statistisk 
diskriminering. Då arbetsgivare förväntar sig att 
både män och kvinnor stannar hemma i sam-
band med att de får barn, minskar diskrimine-
ringen baserat på kön. Idealet är att män skul-
le använda sina familjeledigheter i motsvaran-
de grad som kvinnorna, men redan en ökning i 
andelen män som tar ut sina ledigheter har en 
positiv effekt på kvinnornas ställning på arbets-
marknaden.
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Övriga källor

Social- och Hälsovårdsministeriet, hemsida https://stm.
!/sv/artikeln/-/asset_publisher/perhevapaauudistus-tah-
taa-perheiden-hyvinvointiin-ja-tasa-arvon-lisaamiseen 
25.3.2020
Institutet för hälsa och välfärd, hemsida
https://thl.!/!/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-
tila/perheet-ja-vanhemmuus/perhevapaiden-kaytto-ja-
kustannukset 25.3.2020
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